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SPOT svetovanje Obalno-kraške regije organizira BREZPLAČNO on-line delavnico 

 »Prenos lastništva v podjetju« 
 v PETEK, 14. maja 2021, od 9.00 do 11.00, 

prek orodja ZOOM 
 

Prenos lastništva podjetja je ena izmed faz podjetja. Podjetnik lahko svoje podjetje proda, ga ponudi v odkup 
zaposlenim ali pa ga prenese na naslednike. Pravilen in pravočasen prenos lastništva je ključnega pomena z vidika 
preživetja podjetja in ohranjanja delovnih mest. Pri prenosu lastništva podjetja ni ključna pravilna ureditev doku-
mentacije in plačilo čim manj davka, ampak sociološki in psihološki vidik vpletenih. Ker je v teh letih največ preno-
sov lastništva na naslednjo generacijo v družinskih podjetij, bomo večino časa posvetili tej temi. Vabljeni lastniki in 
nasledniki.  
 
PROGRAM: 
• Oblike prenosa lastništva podjetja. 
• Prenos lastništva v družinskih podjetjih na naslednjo generacijo. 
• Kdaj se je potrebno pričeti pripravljati na prenos in kako. 
• Kaj so najpogostejše napake? 
• Kaj je družinska ustava? 
• Kaj če nimamo naslednika? 
• Predstavitev dobrih praks. 
• Predstavitev ukrepov države na tem področju (vavčer, …). 
 
Predavanju bo sledila razprava. 
 
Predavala bo mag. Nina Scortegagna Kavčnik, specializirana za področje delovnega prava. Že vrsto let preučuje in 
predava tudi teme povezane s prenosi lastništva podjetij. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega prav-
nega strokovnjaka. Več o njej si lahko preberete na: www.ninascortegagna.si. 
 
Delavnica je namenjena podjetnikom (MSP) ter potencialnim podjetnikom, ki jih tematika zanima. 

 
Vljudno vabljeni. 

 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala on-line med 9.00 in 11.00 preko spletne aplikacije ZOOM. Povezavo za 

spremljanje delavnice vam bomo poslali na vaš e-mail naslov dan pred dogodkom. Predlagamo, da si pred 

delavnico namestite aplikacijo ZOOM na svoj računalnik. 

 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do četrtka, 13. maja 2021 oz. do zasedbe prostih mest  prek 
spletne prijavnice: https://forms.gle/SS5KsJaWCJFG7v5k6 . Število mest je omejeno! 

 
Dodatne informacije: SPOT svetovanje Obalno–kraške regije, Vlasta Starc, telefon: 66 37 582, e-pošta: 
vlasta.starc@rrc-kp.si, ali Marija Rogan Šik, telefon: 66 25 834, e-pošta: marija.rogan-sik@pgz-slo.si. 
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